
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الصالة )  -عمدة األحكام  :شرح

 عبد الكريم الخضير: الشيخ
 

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نبينوا محمود وعلوى  لوه وصوحبه ن،معوين، نموا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد: 
للحافظ عبود الننوي المسدسوي، كتواب مون  ،هو العمدة عمدة األحكام -يء منهشرح ش- تولى شرحهفالكتاب الذي ي  

نمتن كتب األحكام الم،ردة من األصول المعتمدة، بل هو نصح ما نلو  فوي هوذا البواب لاوالب العلوم، و،ورد مون 
األصووول ألنووه موون الصووحيحين، وشوورن المنلوو  نن يكووون الحووديق متخسووان عليووه، و وود يخوور  عوون هووذا الشوورن  لوويالن 

نو من نفراد مسلم، وعلى كل حال ،ميع ما في الكتاب صحيح، ولسنا بحا،ة إلى  ،فيخر  شيئان من نفراد البخاري 
الكووالم علووى نحاديووق الكتوواب موون حيووق الروايووة، بوول الووذي يممنووا ويمووم نوسووان المتعلمووين فووي م وول هووذه األحاديووق 

ر فوووي ار ووه ونسوووانيده  ألنوووه مووون نصوووح الصووحيحة ،انوووب الدرايوووة، يكوووون ا هتموووام بشوورح موووتن الحوووديق دون الن ووو
 الكتب، نبدن بكتاب الصالة من عمدة األحكام.

 سم.
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ن

ياه تعالى، وغفر له رح-قال المصنف    :-ولشيخنا وللحاضرينمناه هللا وا 
 كتاب الصالة
  باب المواقيت

وأشدار بيدده إلدى دار عبدد  ،حددنني صداحب هداه الددار :قال -واسمه سعد بن إياس-بي عمرو الشيباني عن أ
عد  -أي األعمدال أحدب إلدى هللا  -صدلى هللا عليده وسدلم-قال: سألت النبدي  -رضي هللا عنه-هللا بن مسعود 

الجهاد فدي سدبيل )) :قال ؟نم أي :قلت ((بر الوالدين)) :قال ؟نم أي :قلت ((الصالة على وقتها)) قال: ؟-وجل
 ولو است دته ل ادني. -عليه وسلم صلى هللا-حدنني بهن رسول هللا  :قال ((هللا

نبينا محمد وعلى  له وصحبه ن،معين، يسول  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-المنل  

 كتاب الصالة
ه مووراران فووي كتووب مختلخووة، وفووي هووذا الكتوواب كتوواب الامووارة فووي موضووع نخوور، الكتوواب الكتوواب مضووى التعريوو  بوو

 يوول و ا،تمعوووا، إذا  : تكتووب بنووي فووالنواألصوول فووي المووادة ال،مووع، يسووال ،مصوودر كتووب يكتووب كتابووان وكتابووة وكتبووان 
واحوودة، موا فووي دفعوة  وهوو موون المصوادر السوويالة التوي تحوودق شويئان فشوويئان، يعنوي   تحوودقكتيبووة،  :ل،ماعوة الخيول

  فالكتابووة تحوودق شوويئان فشوويئان  والسيووام والسعووود يحوودق دفعووة واحوودةإذا كانووا الووو دة يعنووي كتوواب يو،وود دفعووة واحوودة، 
 ألنما ت،تمع شيئان فشيئان من الحروف والكلماا، يسول الحريري: 



     وكوووووووووووواتبين وموووووووووووووا خاووووووووووووا ننووووووووووووواملمم

ووو   فوووي الكتوووب     حرفوووان و   ووورنوا موووا خ 
 
 

لكوونمم ي،معووون بووين صووخائح ال،لووود فيخرزونمووا وي،معووون بينمووا،  ،و  يكتبووون  يسوورنون رازين،   يسصوود بووذلك الخوو
وهوي الصوالة، والصوالة  ،امع لمسائل هذه الخريضة الع يمة، والمراد بذلك المكتوب، اسم المخعول الةوال،مع كتاب

مووا كخوور إ،ماعووان، وموون ان لو،وبدعمووود ا سووالم الصووالة، موون توورك الصووالة ،احووالووركن ال وواني موون نركووان ا سووالم، 
العمد الذي بيننا وبينمم الصالة فمن تركما )) ى به ننه يكخر كخر مخر  عن الملةتركما تماونان وكسالن فالسول المخت

الشورك، المسصوود نن شوان الصوالة ع ويم، نول موا تخسودون  :نو  وال ((تورك الصوالةبين المرء والكخور )) ((فسد كخر
بودان، كول شويء ر ما تخسدون من دينكم الصالة، فمن فسد الصوالة فوال شويء نبسوى مون دينوه نمن دينكم األمانة، ونخ
  فسد نخره فسد انتمى.

 : -رحمه هللا تعالى-يسول المنل  
 باب المواقيت

موا يضوم  :فوي الحسيسوة العرفيوة عنود نهول العلوم موا يودخل ويخور  منوه، وهوو فوي عورف نهول العلومالباب في األصول 
سوسوواا فووي المحن اسووتعماله : إ  نسووول ،البووان، هووذا البوواب فووي ا صوواالح العرفووي وهووو حسيسووةفصووو ن ومسووائل  

حسيسووة، وفووي المعسووو ا والمعنويوواا م،وواز، كمووا يسووول موون ي بووا الم،وواز، بوول هووو حسيسووة عرفيووة عنوود نهوول العلووم، 
عوارفوا علوى وضوع كلموة والحسائق كما تعلمون  الق: لنوية وشرعية وعرفيوة، هوذه حسيسوة عرفيوة عنود نهول العلوم، ت

وكل بواب يضوم نحاديوق، الحوديق  ،باب لما يضم فصول ومسائل، والباب هنا يضم نحاديق، الكتاب يضم نبواب
 األول من نحاديق هذا الباب يسول: 

 باب المواقيت
  ،مووع ميسوواا، والميسوواا والو ووا بمعنووى واحوود، والمووراد بووه الو ووا المحوودد ألداء هووذه الشووعيرة، بحيووق  :الموا يووا

اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبدا مَّْوُقوًتدا  ي،وز نن تنخر عنوه ي،وز نن تسدم عليه و   [( سوورة النسواء301)] }ِإنَّ الصَّ
يعني في األو اا المحددة التي ،اءا النصوو  الصوحيحة بتحديودها، ومون  ان كتابان يعني مكتوبان مخروضان، مو وت

فوي الصولواا الخموي فوي نول  -عليه الصوالة والسوالم-حينما نم النبي ديق ،بريل نشمر ما ،اء في الموا يا ح
فوي نول الو وا، وفوي اليووم ال واني صولى  -عليه الصالة والسالم-الو ا وفي  خره، في اليوم األول صلى بالنبي 

شوومرها بووه فووي  خوور الو ووا، هووذا موون نشوومر األحاديووق فووي الموا يووا التووي ت،مووع نو وواا الصوولواا الخمووي، وموون ن
نيضوووان حوووديق عبووود هللا بووون عمووورو فوووي صوووحيح مسووولم، وهوووو متووواخر عووون حوووديق إماموووة ،بريووول بحيوووق لوووو حصووول 

وهو في الصحيح نيضان، ونما  ، دم حديق عبد هللا بن عمرو -إن شاء هللا تعالى-التعارض بينمما كما سنعرضه 
ي على شراه، واألصل في شراه ألنه لي  حديق إمامة ،بريل في السنن، لم يخر  المنل  حديق إمامة ،بريل
  هو من ن،مع األحاديق في الموا يا.نن يخر  ما اتخسا عليه، ولذا لم يخر  حديق عبد هللا بن عمرو، و 

  :-رحمه هللا تعالى-يسول المنل  
يالن وعموور اووو  ،واسوومه سووعد بوون إيوواي الشوويباني نبووو عموورو، مخضوورم ندرك ال،اهليووة "عددن أبددي عمددرو الشدديباني"

وأشدار بيدده إلدى دار ، حددنني صداحب هداه الددار :واسمه سعد بن إياس، قدال" ائة وعشرين عامان بحيق عاش م
 :فا شارة التي   تحتمل معنى  خر تسووم مسوام العبوارة، هوو موا سومى مون روم عنوه، موا  وال "عبد هللا بن مسعود



نشار إلى الدار وعين الدار  ؟حد ني صاحب هذه الدار، فمل هذا معين نو مبمم :حد ني عبد هللا بن مسعود،  ال
كمووووا هنووووا، ولووووذا خوووور  الحووووديق فووووي  الصوووواحب   يحتموووول كخووووى عوووون التصووووريح لكوووون نبمووووم الصوووواحب، فوووو ذا كووووان
: حوود ني فسووال ،لكوون لووو كووان للوودار نك وور موون صوواحب، الوودار بووين  ال ووة شووركاء ،الصووحيحين، صوواحب هووذه الوودار

، وال،مالوة   شوك نن ألن ا بموام ،مالوة التعيوين من  بد    بل ،يكخي   ؟ما يكخي ا  و صاحب هذه الدار يكخي 
 ل نحوالما نن تكون عدم علم بحال الراوي، إن لم تكن  دحان فمي عدم علم بحال الراوي، و  بود نن يكوون الوراوي ن

بلود معروفان بالعدالة، فم ل هذه ا شارة المعينة تسوم مسام التصريح، وهل يكخي في ذلك  لبة ال ن؟ إذا كان فوي ال
وفيوه نك ور مون  ؟موا يكخوي ا  و : حد ني عالم البلود الخالنوي يكخوي نك ر من عالم، لكن في واحد متميز عليمم، فسيل

هل ينصرف الذهن إلى ابن السعدي  : حد ني عالم عنيزة م الن يعني إذا  ال ؟عالم؟ هل يكخي في ذلك  لبة ال ن
ا نشوار إلوى صواحب هنو ،م وال ؟مون  وبلمم وممون بعودهمنو ني عالم من علماء عنيزة م ؟نو ابن ع يمين نو  يرهم

ا حتموال علوى حود  ولويي لموا إ  صواحب واحود، وهوذا يكخوي عون التصوريح، لكون إذا كوان ار،للد الدار هذا تعيين
حد ني صاحب هذه الودار ولموا نك ور مون صواحب، موا يكخوي، نموا إذا  لوب علوى  :لبتة، فما تسولسواء فال يكخي ن

بان اشتمر في هذه البلدة، نو اشتمر بمالزمة كتاب  نلبة ال ن نن المسصود فالن بعينهلو بال ن وعرف السامع و 
لوصو  دون معين، نو ممنة معينوة، فوي كتوب الر،وال مون يوصو  بوصو  يشوترك معوه ك يور، لكون يعورف بموذا ا

   يره، فيحكم بنلبة ال ن.
 ون الخلسووان، عرفووتالمعووروف ببيووا  الخلسووان،  هووذا مو،ووود فووي توورا،م الوورواة، ،الخلسووان موو الن حوود ني بيووا   :لووو  ووال
به، على  لكن ينلب على ال ن المراد به هذا ويكتخون  ،به شخ  بعينه، ويو،د من ينافسه في هذه الممنةعرف 

ونشوار بيوده إلوى دار عبود هللا بون  ،حود ني صواحب هوذه الودار" كل حوال هوذه ا شوارة تسووم مسوام التصوريح كموا هنوا
ن  افووول الموووذلي مووون مشووواهير يووول، ابووون نم عبووود، نبوووو عبووود الووورحمن عبووود هللا بووون مسوووعود بوووالصوووحابي ال،ل "مسوووعود

  الصحابة ومن علمائمم.
أي  -صدلى هللا عليده وسدلم-سدألت النبدي " السائل هو ابن مسعود "-صلى هللا عليه وسلم-قال: سألت النبي "

 ؟األسوئلة موا فيوه ني األعموال نفضول ياتي مون "((الصالة على وقتها))؟ قال: -ع  وجل-األعمال أحب إلى هللا 
 -السوالمعليوه الصوالة و -وياتي نفعل التخضيل مون  يور سونال، نفضول األعموال كوذا، وت،ويء األ،وبوة مون النبوي 

با يموان،  -السوالمعليوه الصوالة و -وفوي بعضوما ي،يوب النبوي  ((الصوالة علوى و تموا))مختلخة، هنا ال،وواب  وال: 
فيكوون مون نحوب األعموال إلوى هللا الصوالة علوى و تموا، مون  (مون)نن يسودر  وفي بعضما ي،اب بنيور هوذين، ف موا

مع ننه نفضلما على ا االق، بول هوو شورن لصوحتما كلموا، و ود يكوون السوائل  نيوان بواذ ن  ،ا يمانهللا نحبما إلى 
نحوب األعموال  :ل لوهنحب األعمال إلى هللا البذل وا نخاق في سبيل هللا، و ود يكوون شو،اعان مسودامان فيسوا :فيسال له

ميوز فوي ذكائوه وفانتوه لكون لديوه ت ،إلى هللا ال،ماد في سبيل هللا، و د   يكون صاحب مال، وليي بسوي في بدنه
نفضووول األعموووال ونحوووب األعموووال إلوووى هللا الوووب العلوووم الشووورعي، فكووول شوووخ  ي،ووواب بموووا  :فيسوووال وفمموووه وحخ وووه

فيكوون الم،واب بوه  (مون)والسنال واحد، ف ما نن يسدر  ،-المعليه الصالة والس-يناسبه، ولذا تعددا ن،وبة النبي 
ما نن يسال   اب يختل  باختالف نحوال السائلين.ن ال،و : إمن نفضل األعمال، وا 



كونموا محبوبوة عنود هللا نحب نفعل تخضيل، تشترك األعمال المذكورة في  ؟-ع  وجل-أي األعمال أحب إلى هللا 
العرف يخ  هوذين الخعلوين فوي  "-ع  وجل-إلى هللا "ي هذا الوص  ، ويزيد بعضما على بعض ف-،ل وعال-
ن كو :، فال يسال-،ل وعال-هللا   قدال -عد  وجدل-إلدى هللا " ان عزيوزان ،لويالن فضوالن عون  يورهمحمود عوز و،ول، وا 

نن الصووالة نداء المسصووود  ((الصووالة لو تمووا)) :و،وواء فووي بعووض الروايوواا "((الصددالة علددى وقتهددا))هووذا ال،ووواب: 
  الة في و تما هو نفضل األعمال، ايب ماذا عن الصالة في و تما وبعد و تما؟ الصالة  بل و تما   تصوحالص

تمووا، ع تسوديم فوال بواي، الصوالة علوى و ألن دخوول الو وا شورن لصوحة الصوالة، اللموم إ  إذا كانوا م،موعوة ،مو
عليوه -تموا كموا سوياتي فوي شونل النبوي ونخر الصالة حتى خور  و  ،وماذا عن الصالة بعد و تما؟ إذا كان معذوران 

لكون إذا تعمود تواخير  ،هوذا معوذور ار عون صوالة العصور حتوى  ربوا الشوميحينموا شونله الكخو -السالمالصالة و 
الصووالة عوون و تمووا،  بوول و تمووا   تصووح، وبعوود و تمووا يوورم ،مووع موون نهوول العلووم ننمووا كمووا لووو نديووا  بوول و تمووا   

نبوودان  :بعضوومم بكخووره، كخوور موون تعموود توواخير الصووالة عوون و تمووا، ويسووول بوول حكووم ،تصووح، ولووذا   يووامر بسضووائما
ونسول عليوه ابون  ،الصالة  ير صحيحة، وو،ودها م ل عدمما، كما لو صالها  بل الو ا، وهذا نفتوى بوه بعضومم

سوول ا ،مووا  علووى النسيضووين فيمووا، نسوول  يووره ا ،مووا  علووى حووزم ا ،مووا ، لكوون هووذه موون المسووائل النووادرة التووي ن  
،وب السضاء،  ضاء الصالة بالنسبة لمن تعمد تاخيرها حتى خر  و تما، وعلى كل حال عاموة نهول العلوم علوى و 

لكنه   يكخر، وي،وب  ،من الموبساا فسد ارتكب إ مان ع يمان، وموبسة نن من نخر الصالة حتى خر  و تما متعمدان 
م، يعنوي او بالنسوبة لمون يو وا السواعة علوى الودعليه نن يسضيما، وتداول الناي فتوم عن إمام من نئمة المسلمين 

بعوود خوورو  الو وووا، يو ووا السوواعة للسووواعة السووابعة فوو ذا انتبوووه موون نومووه صووولى الصووبح وذهووب إلوووى دوامووه، نمووور 
ن نتوى موبسوةخاير، نمر ع يم ،دان، والختوم فيه  وية، لكن عامة نهل العل مون الموبسواا،  م على ننه   يكخر، وا 

ني  "؟ندم أي :قلدت ((الصدالة علدى وقتهدا))" .من دينه، كما  ال بمذا بعض نهول العلوميخشى عليه من نن يخر  
يعنووي  ووم ني  ؟ ووم نيمنوووي، و،ووزم  خوورون بانمووا   تنووون، لموواذا؟ ألن المضوواف إليووه  ،بووالتنوين، كووذا  ووال بعضوومم

الولود، هموا السوبب فوي الوالدان هما سبب و،ود  "((بر الوالدين))قال:  ؟نم أي :قلت" ؟ فال تنون األعمال بعد ذلك
على الولود، وحسمما من نع م الحسوق بعد حق هللا تعوالى، والعسووق كبيورة مون و،وده، وهما من نع م الخلق منة 

 ((فليعموول العوواق مووا شوواء فلوون يوودخل ال،نووة))و،وواء فيووه موون نصووو  الوعيوود مووا ،وواء، حتووى ،وواء  ،كبووائر الووذنوب
ذا تسوااع المسولمان وتموا،را   ترفوع لمموا األعموال حتوى فضالن عن ع ((والرحمة   تنزل على  ااع رحم)) اق، وا 

ذا كان التافي  كلمة من حرفين هما نخو  الحو ؟يصالحا، فيك  بمن عق والديه روف حورام، ومنصوو  عليوه وا 
فلينتبوه الولود عموموان واالوب العلوم علوى و،وه الخصوو  مون هوذه الموبسوة، نسوال هللا  ؟!فكي  بما دونه في السر ن
والعافيووة، يالحووظ علووى بعووض اووالب العلووم ننووه موون نيسوور األمووور نن يحضوور صوواحبه يضوورب البوووري نو  السووالمة

ويووذهب إلووى ني مكووان يريووده، لكوون إذا  ،ال،ووري ي،ووده ،وواهز متاهووب  بوول الحضووور، ينت وور صوواحبه، ويخوور  معووه
 ،هوو مشونول :و وال ،بورمت نو خالتوك نو كوذا نريد نن نذهوب إلوى المكوان الخالنوي نو إلوى نختوك الخالنيوة : الا األم

،وول -كول هوذا   ي،ووز، هوذا نهووم، إذا كوان ال،مواد  عوالء كلموة هللا  ،وهوو بصودد تحصويل علوم، نو بعمول صووالح
  ؟! فلينتبه االب العلم لمذا.  ي،وز إ  باستئذان الوالدين فكي  بنيره -وعال



مسودم علوى ال،مواد فوي سوبيل هللا، وألهول  فودل علوى نن بور الوالودين "((الجهاد في سبيل هللا))قال:  ؟نم أي :قلت"
ذا كان هناك من يسووم بوه وهوو مون اورق الكخايواا لوه  العلم تخصيالا في هذا، إذا كان ال،ماد متعينان فله حكم, وا 

علووى المسوولمين.  األعمووال إلووى هللا، وهووي موون نو،بموواحكووم، علووى كوول حووال هووذه الخصووال المووذكورة هووي موون نحووب 
عليوه -تاكيود هوذا ننوه لوم ينسول ذلوك بالواسواة عون النبوي  "-صدلى هللا عليده وسدلم- حدنني بهن رسول هللا :قال"

  .-عليه الصالة والسالم-بل تلساها مباشرة من النبي  -الصالة والسالم
إلى  خره، لكن هذا مون  ؟ م ني : لا ؟ م ني :ولو استزده من الخصال لزادني،  لا "ولو است دته ل ادني" :يسول

ونن يتحين الخر  واألو اا المناسبة الب بالمعلم، ومن  داب االب الحديق نن يرفق بشيخه، باب الرفق من الا
للسوونال، ونن   يضوو،ر الشووويخ ويك وور عليووه، إذا رنم نن الو وووا  يوور مناسوووب ينصوورف، ابوون عبووواي حبوور األموووة 

عليووه الصووالة -ن يسوواله، ابوون عووم الرسووول ي منتصوو  النمووار إلووى بوواب موون يريوود نينووام فوو لوتر،مووان السوور ن يسيوو
كووول شوووخ  يتشووورف نن ياووورق البووواب م ووول ابووون عبووواي، و  ياووورق البووواب ينت ووور حتوووى يووواتي الو وووا  ،-والسوووالم

الوووذي فوووي الووون  مووون المناسوووب وال ووورف المناسوووب للسووونال، ليووواتي ليسووومع حوووديق مووون شوووخ  مووون األشوووخا ، و 
 عليووه الصووالة -ن عووم النبووي ، نن وور إلووى هووذا األدب الرفيووع موون هووذا ا مووام الحبوور الو،يووه ابوواألنصووار،  ووم يسيوول

وت،وود الاالووب يوواتي فووي كوول و ووا يسووال و  يستشووعر نن المسووئول بشوور م وول النوواي، وموون السوومل نن  ،-السووالمو 
 سوت سال نو بعود منتصو  الليول، السواعة الواحودة نو ال انيوة يتصول مون  يور استشوعار  ،يتصل في منتص  الليل

فوي يووم مون األيوام يعايوك كوالم   يرضويك،  شويخ بشورن الأل فعلى االوب العلوم نن   يضو،ر شويخه و  شيء، 
كموا يرضوون، وعليوه ضونون م لموا علوى  يوره، فعلوى كول حوال علوى االوب  ويرضوىينضب كما ينضب الناي، 

فمم وصية النبي ، العلم نن يرفق بالشيخ، كما نن الشيخ عليه نن يمتم باالبه، ونن يوليمم عنايته، ونن يرحب بمم
 ، والشيخ ماالب، وهللا المستعان.، فالاالب ماالب-لسالمعليه الصالة وا-

 سم.
 عخا هللا عنك.
يصدلي الفجدر فيشدهد معده  -صلى هللا عليه وسدلم-قالت: لقد كان رسول هللا  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 

 نم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ،لفعات بمروطهننساء من المؤمنات مت
  ؟تخسير المرون والنليال؟ ما هو من المتن؟  عندك في المتن 

 طالب: ال. 
 .من المتن  

 هاا الموجود يا شيخ.طالب: 
 عفا هللا عنك.

اختالط ضياء الصبح  :متلحفات، والغلس :وتكون من صوف، ومتلفعات ،أكسية معلمة تكون من خ  :المروط
 بظلمة الليل.
  :في الحديق ال اني -رحمه هللا تعالى-يسول المنل  



والصينة تدل  "يصلي الفجر-صلى هللا عليه وسلم-قالت: لقد كان رسول هللا  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة "
، وصو  للنسواء نو حوال؟ نو متلخعواا   "يصلي الفجر فيشهد معده نسداء مدن المؤمندات متلفعداتُ " على ا ستمرار

  ؟لميئة التي هي الحالمعرفة؟ نكرة، والنكرة بحا،ة إلى وص  نو إلى بيان ا ا  و نساء نكرة 
ي،وز األمران،   شك نن النكرة حا،تما إلى الوص  نع م من  ؟ن  يكخي هذا لكن وصخن بكونمن من المنمناا

وتميزا بوصخما سوا  بيوان هيئتموا، علوى كول حوال  ،النكرة احا،تما إلى بيان الميئة، لكن إذا تم الوص  وتحدد
 ي،وز األمران. 

 ،،موع مورن :خواا، والمعنوى متسوارب، وملتحخواا كموا يسوول المنلو  بموروامن، المورونمتلخ :وفي رواية ،متلخعاا
نم يرجعن إلى بيدوتهن مدا يعدرفهن أحدد مدن " ة معلمة تكون من خز وتكون من صوفنكسي :وكما يسول المنل 

ءة فوي ننوه يايول السورا -السوالمعليوه الصوالة و -  سيما و د عرف من حاله  ،يصلي الخ،ر في نول و تما "الغلس
دل علوى مشوروعية التبكيور بصوالة الصوبح،  ،صالة الصبح، ف ذا كان بعد انسضاء الصالة، موا يعورفن مون النلوي

بول  ،و تموا،   بول ما بعد التحسق من الو  الصبح،   يحملنا م ل هذا نن نخاار ونصلي الصبح في والمبادرة ب
عليووه الصووالة - ن هووذا كووان ديدنووهأل ة الصووبح ذا الووع الصووبح بادرنووا بصووالعلينووا نن نتاكوود موون الووو  الصووبح، فوو 

ننوه يصولي الخ،ور بنلوي، بول النلوي مو،وود بعود انسضواء الصوالة، يصولي الخ،ور فيشومد معوه نسواء مون  -والسوالم
ونن تخور  ، المنمناا، وفي هذا نن للنساء نن يحضرن الصوالة موع الر،وال، لكون هوذه مشورون ومسيود بوامن الختنوة

بال يواب التووي  با  يور متايبواا، بوالمرون يخور،ن،  يواب موصووفة،  وي هوذه ال يواتخوال ،المورنة فوي كامول السوتر
ول األمور، يعنوي  بول  لوق يلبسما نساء العصر، الذي عمره فوق األربعوين مونكم ندرك موا كوان يلبسوه النسواء فوي ن

نكسية من ، لمرونختالف كبير ،دان بينما كان يلبي وما يلبي اآلن، هنا متلخعاا متلخخاا، متلحخاا با رن، وا 
مووا وموع ذلووك متينووة، ومووع األسوو  ة موون ،مووة ضوافية وافيووة ت،وور موون ورائلكنمووا سووابن ،و وود تكووون موون خوز ،صووف

الشديد ننه يو،د من تحضر لصالة التم،د ب ياب نشبه ما تكون بالعارية، كاسية عارية، يعني يو،د من العبايواا 
موا نكير مع األس  الشديد، من تصو  موا تحوا ال يواب  النسائية التي اآلن تعرض في نسواق المسلمين من  ير

كونموا ضويسة تبوين ، إضافة إلى كونما من الزينة التي   ي،وز إبدائما و  إخرا،ما، يضاف إلى ذلك اتمحتهو ما 
عما تحتما،   تستر إ  العيوب، ويو،د اآلن عباياا بحيق لو  ال السائل ولعل هذا من خاواا الشياان ننه ما 

هوذه العبايواا لوو  ألن ؟ وي،ود مون يوافسوه هذه العبايوة لوو اكتخوا المورنة ب ووب يكوون نوسوع ونفضول كوان نولوىفائدة 
موون نسواء المسوولمين العودد الكبيوور متسوتراا، وهووذه خاوواا الشووياان،  -وهلل الحمود-عموا بموا البلوووم، لكون يو،وود 

بايواا التوي نن يسودم عليوه بسووة وحوزم، هوذه العيعني ما يمكن ياتي دفعة واحدة، ياتي بالشر يخخخه شيئان فشيئان إلوى 
وعلى نساء المسلمين شانما خاير، يعني لو نوادم منوادي ب لسواء هوذه العبايواا ألنموا شور تو،د في ن دي البسا ، 

م لمووا فووي البلوودان األخوورم تلووبي  وبووان  :مسلسووة، يسووول   ألنمووا منووا ر كريمووةوفتنووة و،وود موون ينيوود حتووى موون األخيووار
موا لوه داعوي هوذا  :ة من خاواا الشياان، بحيق نن هوذا ال ووب الواسوع ضويسته فيموا بعود، و والوهذه خاو  ،واسع

سين، بول هوي مون نوائول و وائ  ال وب، هوذه خاوواا الشوياان، و ود نمينوا عون اتبوا  خاواتوه، وهوذه نعموال المنواف
 ،هووذه و يخووة موون و ووائ  إبلوويي األولووى [األعووراف ( سووورة72)] }َينددِ ُ  َعْنُهَمددا ِلَباَسددُهَما ِلُيِرَيُهَمددا َسددْوَءاِتِهَما  إبلوويي

َْ َواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسداء اْلُمدْؤِمِنيَن ُيدْدِنيَن َعَلدْيِهنَّ ِمدن  إلى  يام الساعة، في  ية األحزابوهي و يخة نتباعه  }ُقل ألِِ



( سوورة 00)] }َلِئن لَّْم َينَتِه اْلُمَنداِفُقوَن : نن  الإلى  [( سورة األحزاب95)] َجاَلِبيِبِهنَّ َاِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَاْيَن 
لوا رتبان بين اآليتين و يق، المنافسون هم الذين يدعون إلى ارح ال،لباب  [األحزاب   سائه.وا 

يعنوي لويي مون حوق الوزو  نن  ((  تمنعووا إمواء هللا بيووا هللا))هوذا  فيشمد معه نساء من المنمناا يصلي الخ،ر
و  بوود نن تخوور  علووى  ،زو،تووه مووع نموون الختنووة موون شوومود الصووالة مووع ال،ماعووة، لكوون   بوود نن توونمن الختنووةيمنووع 

وهللا  ،تنوا ض موع السوائق األ،نبويوضع شرعي كاملة الستر  ير متايبة، ويو،د من يحضر إلى صوالة التم،ود 
هوذه  لنيوب، لكن  لبة ال ون تووحي بوانتنا ض، فمل ي ن بم ل هذه والسلوب بيد هللا والنوايا   يعرفما إ  عالم ا

هللا والودار اآلخورة يرتكوب محورم   الا: نالع، لكون الوذي ير،ووا نن تخر  مع الناي، شافا ال،يران يالعون نراد
عليموا وزر ركوبموا موع ، و ال،مة منخكة، لما ن،ر حضورها الصوالة :هذا   يكون نبدان،  د يسول  ائل ؟!ليندي سنة

نيوب شويء بالنسوبة للمح وور، يعنوي   ييا نخي  د   يكون المالووب نسول: ل،مة منخكة، السائق بدون محرم، فا
ماالووب  وهووموون و،وووب  ووض بصوور الزانووي عوون المزنووي بووه، وال،مووة منخكووة،  عنووا بعووض مووا  الووه بعووض األشووعرية

، هوذا الكووالم لويي بصووحيح، هوذا اسووتخخاف يحصول هووذاوماالووب بتورك الزنووا، موا حصوول هوذا   بوود  بنوض البصور
 يعني ما منع هذا إ  من ن،ل هذا. واستمتار، 

وفسور  "فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن نم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدد مدن الغلدس"
النلوووي بانوووه اخوووتالن ضوووياء الصوووبح ب لموووة الليووول، فوووالنلي والووودلي والنوووبش نلخوووا   -رحموووه هللا تعوووالى-المنلووو  

، والوذي يودلي علوى وهو ي الرنيوة، فالوذي يواتي بوالنلي   يكواد يميوز بالتحديود مونمتساربوة، يعنوي عودم الوضووح فو
، وهووذا التوودليي معووروف فووي السوولع، لووى و،ووه   عيووب فيمووا، ويخخووي العيووب هووذا منموويالنوواي وي موور السوولعة ع
 فووي اسووتحباب تسووديم ى كوول حووال هووذا الحووديق د لتووه  وواهرةمعووروف عنوود نهلووه، وعلوونيضووان والتوودليي فووي الحووديق 

موا الحنخيوة يورون اسوتحباب ا سوخار لهمور بوه، ،واء صالة الصبح في نول و تما، وهو  ول ،ممور نهول العلوم، ون
وهووذا الخبوور مووتكلم فيووه، لكوون علووى فوورض  بوتووه المووراد  ((بالصووبح ف نووه نع ووم أل،وووركم واسووخر ن)) األموور با سووخار

؟ تاكوود موون الصووبح هوول الووع نو مووا الووع يكووون    بووان  با سووخار تحسووق الووو  الصووبح، التحسووق موون الووو  الصووبح
 الو  الصبح  م صل صالة الصبح، نعم.

 عفا هللا عنك.
يصدلي الظهدر بالهداجرة،  -صدلى هللا عليده وسدلم-قدال: كدان النبدي  -رضدي هللا عنده-وعن جابر بن عبدد هللا 
اا رآهدم , والمغرب إاا وجبت, والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إاا رآهدم اجتمعدوا عوالعصر والشمس نقية  ائدو أبطجدل، وا 

 .يصليها بغلس -صلى هللا عليه وسلم-والصبح كان النبي أخر، 
  المنل  ما فسرها؟ هاه؟ ؟الما،رة ما فسرها

 هاه ما فيها شيء. 
  هي شدة الحر بعد ال وال. :الهاجرة -رحمه هللا-قال 

فاالوب العلوم  ،مون الكتواب هذا ا شوكال فوي الابعواا ال،ديودة األخيورة بعضوما يخووا علوى بعوض المحسسوين شويء
 وهللا نعلوووووم-ألن الووووذي توووووولى الاباعووووة والتصووووحيح علمووووواء، وكووووان الموووودف  الابعووووواا السديمووووة عليووووه نن يعنووووى ب

حتووى صووار السصوود الت،ووارة، فالكتووب خوو  األموور موون نشوور الكتووب فووي نول األموور نشوور العلووم،  ووم بوودن ي -المساصوودب



ألن الووذي يتووولى الابووع علموواء، نمووا اآلن   متسنووةفووي النالووب  المابوعووة  ووديمان سووواء كووان منمووا الكبووار نو الصوونار
ونك ر الماابع نشر وتوزيوع مئواا األلووف مون النسوخ  ،اآلن التي هي من نشمر الماابعيو،د في بعض الماابع 

دون شاشوواا يابعووون، هللا وبوو ،يو،وود موون يابووع كتووب المسوولمين موون  يوور المسوولمين، بوول شووباب ك يوور موونمم ضووايع
ي كيو  إذا كوان الخاوا فوي عنووان الكتواب األصول ؟كي  يخر  الكتاب بمذه الكيخيوة لع الكتاب؟ياكي   المستعان

  ته؟!اباعت ق بكتاب هذه 
مكتوووب عنوووان الكتوواب ،ووزء السووراءة خلوو   -رحمووه هللا-،ووزء السووراءة خلوو  ا مووام هووذا كتوواب ل مووام البخوواري نعووم 

واآلن مور علينوا فوي حودي ين إسوسان، اللموم إ   ؟!كتوابالصالة، إذا كان عنوان الكتواب خاوا كيو  ت وق بمحتووم ال
، إذا كان المحسق معروف ب،ودته ود ته وتحريه وو   على نسخ لم يس  عليما من ابعه الابعة األولى   باي

يسضووي األو وواا سوورعة، الشووخ  الووذي عنووده معرفووة وخبوورة ودربووة مووا عنووده اسووتعداد والعصوور الووذي نعيشووه عصوور 
بوول صووار بعووض المشوواهير الكبووار يكتخووون بم،وورد وضووع فووي كووذا،  ، فووي فاصوولة،  ،رففووي حوو ،للن وور فووي حركووة

يعنوووي مووون ي،معوووون فيموووا مووون الشوووباب ومووون رخووو  ن،وووره،  هنووواك ورش يسووومونما ورش التحسيوووقي،علوووون ا سوووم، 
مووا دخلووا ، فمشووكلة اآلن لفووي النمايووةويضووع اسوومه  ،ويحسسووون وينشوورون رخصووا ن،رتووه، يحشوودون فيمووا ال،مووو  

  .ابار ا نسان يتحرم ويت النياا ص
  :-رحمه هللا تعالى-في الحديق ال الق يسول المنل  على كل حال 

المووا،رة  صددلي الظهددر بالهدداجرة"ي -صددلى هللا عليدده وسددلم-قددال: كددان النبددي  -مددارضددي هللا عنه-وعددن جددابر "
كدان " عمول لشودة  الحوروسوميا بوذلك ألن العمول يم،ور فيموا، يتورك الشرحما المنل  ننما شدة الحور بعود الوزوال، 

فيمووا شوودة الحوور، المووا،رة األصوول و يعنووي بعوود الووزوال،  "يصددلي الظهددر بالهدداجرة -صددلى هللا عليدده وسددلم-النبددي 
فالعمل يم،ر يعني يترك لشدة الحر، فصارا تالق على الو ا الذي يسع بعد الزوال مالسان، فيعم ما بعود الوزوال 

ل عليوه بادرة بصالة ال مر بال،ملة، لكن يبسى ننه خ  منه موا دفي ،ميع الخصول، فالحديق فيه دليل على الم
ننوتم معنوا فوي  ،ن دخول شدة الحر في هوذا العمووم  اعويإ : د يسول  ائل ((إذا اشتد الحر فابردوا)) حديق ا براد

كوون وعرفنوا نن الموا،رة هوي شودة الحور التوي ت "يصولي ال مور بالموا،رة" :اآلن الون  يسوول ؟زيد تخصويلا   نو هذا 
بعوود الووزوال، وكونووه يصوولي ال موور فووي المووا،رة يعنووي ننووه يصوولي ال موور بعوود زوال الشوومي مباشوورة، المووا،رة شوودة 

ن الحووديق بعمومووه، إذا نزلنووا : إإذا  لنووا ((،موونميح فووفوو ن شوودة الحوور موون  ،وابرد))إذا اشووتد الحوور فوواالحوور، و،وواء 
شوتاء نو فوي الربيوع نو فوي الخريو  صوارا الموا،رة الما،رة ما بعد الزوال مالسان سواء كانا في الصي  نو في ال

: إن هوذا عوام فوي هول نسوول ؟مع نحاديق األمر با براد فما العمل في هذا الحديقعما بعد الزوال مباشرة،  ان تعبير 
دخووول فصوول الصووي  فووي حووديق البوواب دخووول  :ونحاديووق ا بووراد خووا  بمووا إذا اشووتد الحوور؟ نسووول الخصووول كلمووا

عليه الصوالة -فمل  وله ألن التسمية إنما ،اءا لما بعد الزوال في فصل الصي ،  ؟عي اعي، كي  دخول  ا
يعنوي هول هوو رافوع رفوع كلوي للحكوم بحيوق إذا  ؟نو مخص  لوه ،ناسخ لمذا ((إذا اشتد الحر فابردوا)) :-والسالم

ذا كنووا فووي فصوول  خوور ،اشووتد الحوور نبوورد الحووديق كمووا يستضووي هووذا   يوور فصوول الصووي  نع،وول بصووالة ال موور وا 
ألن المووا،رة صووارا تسوواوي مووا بعوود الووزوال مباشوورة، و  شووك نن دخووول فصوول الصووي  فووي هووذا الحووديق  ؟بعمومووه

 نعم؟ألن األصل في الما،رة شدة الحر،   دخول  اعي



 ......طالب:
، ود لتووه علووى ةالحووديق د لتوه علووى المبووادرة بصووالة ال مور فووي شوودة الحوور د لتوه  اعيوو وموومخصو  لكوون اآلن 

، فكيوو  نرفووع بالمخصوو  الد لووة الساعيووة ونتوورك لشووتاء ليسووا  اعيووة  نيووةال موور فووي فصوول ا ادرة بصووالةالمبوو
اآلن السوعي  ؟ويكوون الحوديق ال واني ناسوخ ي صوالة ال مور فوي الموا،رة فوي الحورنو يبسى هوذا للمبوادرة فو ؟ال نية

حتى نن ا زار ينكش  عن  -لسالمعليه الصالة وا-النبي ، فعلما عي بين العلمين في بان الوادي سنةوشدة الس
سووبب المشووروعية  ؟، لكوون إذا ن رنووا إلووى سووبب السووعي مووا هووو-عليووه الصووالة والسووالم-الووركبتين موون شوودة سووعيه 

يعنووي مووا العلووة فووي مشووروعية  ؟حصوول فيووه إسوورا األول، يعنووي كوول وادي ينبنووي ا سوورا  فيووه، نو هووذا الوووادي ألنووه 
 -عليوه الصوالة والسوالم-لكن ما فوي علوة  بول فعلوه  ؟و  السرعة فيهيعني هذا الوادي على و،ه الخص ؟السعي

سوعي هوا،ر بوين العلموين حتوى تسور  للصوعود فووق  ،هوا،ر ؟علوى ا سورا  -عليوه الصوالة والسوالم-باع ه لخعلوه 
   :اآلن مشروعية السعي بسبب امرنة، ونحن نسول ؟ال،بل لترم السادم، ايب هل يشر  السعي للمرنة نو ما يشر 

و  تسور ،  سوتر، ومون تموام السوتر نن تمشوي مشويشر  للمرنة للنصوو  الك يورة التوي عنودنا فوي ماالبوة المورنة بالي
مووا دلووا عليووه النصووو  سووبب اموورنة، ورفووع مووع كونووه  اعيووان بألن ال   اعوويدخووول الموورنة فووي المشووروعية  :فنسووول

ن الموا،رة نسول معناهوا مون : إة الحور،  لنواالموا،رة شودايوب األخرم، وهنا من هذا النو ، يصلي ال مر بالما،رة، 
الخصووو  إلووى العموووم بمعنووى المبووادرة بصووالة ال موور بعوود زوال الشوومي،  ووم رفعنووا نخوو  مووا يوودل عليووه الحووديق 

))   ؟ ايوب نواتي بم وال  وانيموا هوو بواضوح ا  و بالمخص ، ن ير موا  لنوا فوي مسوالة السوعي، التن يور واضوح 
إذا مورا  ((حتى تالع الشمي، و  صالة بعود العصور حتوى تنورب الشوميبعد الصبح  -على ما سياتي- صالة

 تس،د لماذا؟   ؟ما تس،د ا  و تسريرها لكن مناسبتما هنا، تس،د المسالة ياتي  ؟ما تس،د ا  و بك س،دة تالوة تس،د 
 ......طالب:

ركعوة مووا يسوومى  يعنوي ن وول موون والنمووي عون الصووالة، : ألن السوو،دة ليسوا بصووالةلليسووا بسوبب،  وو :  تسوول ، 
ن كان بعض نهل العلم يسول ،د ما ،ميع ما يشترن فوي الصوالة، و  تسو: صالة ويشترن لصالة، ليي بصالة، وا 

ن السوو،دة ليسووا نهوول العلووم إير،حووه بعووض و فووي هووذا الو ووا، ولكوون خلنووا علووى السووول الووذي هووو  ووول ابوون عموور 
؟  ل في الو ا الموسوع إيشلنمي مبني على لكن نصل ا ،النمي ؟في هذا الو امن الصالة بصالة، سبب المنع 

ألنمووا إذا  حتووى يصولي و وا الالووو  وو وا النوروب  يسوتمر ا نسوان يصولي ئاللوو  كموا سوياتي ننوه موون بواب المنوع
 :العوا و ربوا تالوع بووين  رنوي شوياان فيسو،د لمووا الكخوار، اآلن كول الصوالة ممنوعووة مون ن،ول السو،ود، ونسووول

ا مووا ندري ك يوور موون ا خوووان منتبووه لمووذا ، ننوون يوور مووا عنوودنا سووواء بسووواءرون توونسوو،د للووتالوة ألنووه لوويي بصووالة، 
 نعم؟  ؟نو ما هو بمنتبه األمر

،واء النموي نمكون، فوي هوذا الودري إن  ؟ علوى موا سوياتيبعد الصبح وبعد العصراآلن ما ،اء النمي عن الصالة 
 ل العلوم نن السو،ود لويي بصوالة، إذان ونحن نسول على السول الوذي ير،حوه ك يور مون نهو ((  صالة)) عن الصالة
ألن الس،ود ليي بصالة، ونصل المنع من الصوالة فوي هوذا  ، نس،د مع الو  الشمي ومع  روبما نس،د للتالوة

ألدلووة  : إن السوو،ود لوويي بصووالة ونسووول ا عوون مشووابمتمم، فنمينووا عوون السوو،ودونمينووالو وا كووون الكخووار يسوو،دون، 



ألننا منعنا مون الصوالة موا منعوا مون السو،ود الوذي   يصوحبه صوالة،  الة م تنتشل هذا الس،ود من كونه صنخر 
  .ون ل من ركعة عند ،مع من نهل العلم ليي بصالة

توورم التخصووي  فووي م وول هووذا الموضووع يحتووا  إلووى انتبوواه شووديد  ألن التخصووي  إخوورا  بعووض نفووراد العووام، فوو ذا 
: ،  وال مو الن بعود ذلوك تسوول:   تعو    كل واحد ريال،  مالاالب  كل واحد ريال، نو نع بني تميم  : نع  لا م الن 
هذا مخص ، نخر  نفراد العام الذين   يتنواولمم الوصو ،  الحخا  منمم : نع بني تميم  م  ال بعد ذلك   تع   

إذا نردا نن تخوور  موون هوون ء الحخووا  الووذين يتنوواولمم وندخوول موون يتناولووه الوصوو  الخووا ، وهووم الحخووا  موونمم، 
الحخوا  مونمم  وم تسوت ني بعود ذلوك مون الحخوا  مون يتناولوه وصو   خور، لوو  ا  بوص   خر، نعو خالوص  ال
هوو و من الحخا  من نخواله هذيل مو الن،  :   تع الحخا  منمم،  م  يل :   تع  بني تميم،  م  يل: نع م الن  يل
للخوظ العوام المبوادرة عنودنا وصو  خوا ، عنودنا اهنوا ننا تخور  الون  الخوا  بموا هوو نخو  منوه، نعوم  ،حافظ

موا بعود الوزوال الما،رة هي شدة الحر، فموي نخو  مالزوال مباشرة، و  ألننا وضعنا مكان الما،رة ما بعد  بالصالة
إذا نشووتد الحوور )) ر،نووا الوصوو  األخوو  بمووا هووو نخوو  منووهفووي الشووتاء نو فووي الربيووع، نو فووي الخريوو  لكننووا نخ

و تموا، بعود مصوير  ول كول  وتكوون فوي نولية، يعني بيضاء، والعصر يعني يصلي العصر والشمي نس ((فابردوا
ألنه ،اء التخصيل في حديق عبد هللا بن عمرو، و ا ال مور إذا زالوا الشومي والوزوال ميول الشومي  شيء م له 
دْمِس  لنروب، هذا هو الوزوال وهوو الودلوكإلى ،مة ا داَلَة ِلدُدُلوِك الشَّ ا إلوى وهوو ميلمو [( سوورة ا سوراء87)] }َأِقدِم الصَّ

ألن النوا ر إلوى الشومي فوي هوذا  :مواذا؟ يسوول الزمخشوري و يورهيش؟ ل،مة المنرب، الدلوك سومي الوزوال دلووك لو
هوذا و وا ال مور مون زوال الشومي، كموا فوي حوديق عبود هللا بون عمورو،  ،الو ا تنلمه عينه فيدلكما، هذا الودلوك

ه، الحنخية يرون نن و ا ال مر يمتد من إذا مالا الشمي يعني إلى ،مة المنرب حتى يصير  ل الشيء كاول
زوال الشمي إلى نن يصير  ل الشيء م ليه، وو وا العصور مون مصوير  ول الشويء كاولوه عنود ال،مموور إلوى 
 ووروب الشوومي، وعنوود الحنخيووة موون نن يصووير م ليووه إلووى  ووروب الشوومي، األدلووة صووريحة فووي كووون  وول الشوويء 

ناتي بحوديق عبود هللا بون عمورو هنوا ألنوه لوم  الصريح؟ ق الصحيحالحنخية نن يخالخوا الحديدعا كاوله، ما الذي 
تمسوكوا بحوديق الحوديق؟ هوذا  نن يخوالخواموا الوذي دعواهم إلوى  ؟ديق فوي البواب، لمواذاوهو نهم ح ،يرد في الكتاب

م إنما م لكم وم ل من  بلكم كم ول ر،ول اسوتا،ر ن،يوران مون نول النموار إلوى منتصوخه بودينار،  و" د لته  ير  اهره
اسووتا،ر ن،يووران موون منتصوو  النمووار إلووى و ووا العصوور بوودينار،  ووم اسووتا،ر ن،يووران موون و ووا العصوور إلووى  ووروب 

نعوم اليمووود هوم الووذين عملووا فووي النصو  األول، والنصووارم هوم الووذين  "اليموود والنصووارم " :سووال" فالشومي بودينارين
 :روب الشمي، فسال اليمود والنصارم إلى  عملوا في و ا ال مر، والمسلمون هم الذين عملوا من و ا العصر 

ألن و وووا  كوووون و وووا ال مووور ناوووول مووون و وووا العصووور مستضوووى ذلوووك نن ي :نحووون نك ووور عموووالن ون ووول ن،وووران،  وووالوا
نحوون نك وور عمووالن، فيستضووي ذلووك نن و ووا ال موور  :النصووارم و ووا ال موور، وو ووا المسوولمين و ووا العصوور، و ووالوا

 ووول ال،ممووور إلووى مصووير ال وول علووى يعنووي  ؟ر صووحيح يوو ا  و ايووب كالممووم صووحيح ناووول موون و ووا العصوور، 
نعووم موون نول النمووار إلووى و ووا اليمووود والنصووارم  ،م،تمعووين :موون ن،وواب موون نهوول العلووم بووانمم  ووالوا :كاولووه، نو ن 

  إشووكال فووي هووذا، لكوون ا شووكال فووي و ووا  يمووود و ووتمم ناووول موون و ووا المسوولمينالعصوور ناووول بووال شووك، وال
ناوول، لكون علوى  وول ال،مموور سوول الحنخيوة و وا النصوارم ب ل؟ يعني على السوول هل هم ناول نو ن ،النصارم 



لوو ن ورا إلوى التسوويم فوي هوذا اليووم ننوا  ؟كيو  ؟هل يكون و ا النصارم ناول من و ا المسولمين نو  ؟ نعوم
، يوونذن وهلل الحموود التسووويم معكووم مبووذول ؟وكووم يوونذن المنوورب ؟وكووم يوونذن العصوور ؟السوواعة كووم يوونذن ال موورموو الن، 

ال مور، لكون  :  والق سواعاا ونصو يعنوي  ول ؟ والق ونربعوين ؟ا نوا عشور وعشور، والعصوركوم؟  ال مر السواعة
 الق ساعاا ونصو ، ولوذا يسورر  ؟من نربع إ   لق إلى سبع، يعني  الق ساعاا و لق، وذاك كم ؟العصر كم

مصور، يعنوي صور وفوي كول ابن حزم نن و ا ال مر حتى على  ول ال،ممور ناول من و ا العصر فوي كول ع
لوو صوح لوو حسوبنا ال واني عشر د ائق خموي د وائق، نحيانوان ربوع سواعة، المسصوود ننوه ناوول، األمور خرق يكون ال

يعنوي هوذا ن يور مون يسوتدل  ؟نتمسك بم ل هذا اللخظ المتشابه ونترك األلخا  الصوريحة الصوحيحة ....وو،دنا ننه
ا افعلووي موو)) :لعائشووة -السووالمعليووه الصووالة و -ئض تسوورن موون  ولووه بووان الحووائض تسوورن السوور ن، يسووتدل علووى نن الحووا

الحوا  يسورن السور ن، بعود شوديد فوي ا سوتد ل، يعنوي عنودنا ندلوة لوون: و يس ((البيوايخعل الحا   يور نن   تاووفي ب
صحيحة صريحة في الباب  ريبة بين نيدينا سويسا مون ن،ول هوذا الموضوو  نخسوه، يعنوي موا سويسا مون ن،ول نمور 

  ؟  ول ال،ممور بال شك نر،ح.فنتشبق بما ونترك الصريح خر، 
إلوى نن تنورب الشومي، و وا  ،نو كاولوه لي العصور مون مصوير  ول الشويء كم لوهصوت "نقيةوالعصر والشمس "

لكوون الو ووا يسووتمر وتكووون نداء إلووى  ووروب  ،ا ختيووار إلووى و ووا ا صووخرار الووذي ،وواء النمووي عوون الصووالة فيووه
عة من صالة الصبح  بل نن تالع الشمي فسد ندرك الصبح، ومون ندرك ركعوة مون من ندرك رك))الشمي، بدليل 

إذان و ا صوالة العصور ينتموي بنوروب الشومي، كموا نن  ((صالة العصر  بل نن تنرب الشمي فسد ندرك العصر
روب الشمي، لكون و وا  مصير  ل الشيء كاوله إلى و ا صالة الصبح ينتمي بالوعما، يستمر الو ا من 

ن كووان م،زئووان صووالته صووحيحة، وهووي نداء، عنوود نهوول العلووم، الو ووا مكووروه هووذا توواخير الصووالة إلووى  را صووخرا وا 
  ، ولو لم يدرك من و تما إ  ركعة.الصالة نداء

ي، ساا فوي منربموا بحيوق   يراهوا الرائويعنوي سوساا الشومي، سو "والعصر والشمس نقية، والمغدرب إاا وجبدت"
َاا َوَجَبدْت ُجُنوُبَهدا عني سوساا ي  ابا الشمي عن الرنية، إذا و،با يعنوي سوساا  ألنموا  [( سوورة الحوو 10)] }َفدِِ

 موا مون  وروب الشومي إلوى منيوب الشوخق، صوالة المنورب بدايوة و تعلوى األرض فو ذا نحورا سوساا تنحر  ائموة
رادهوا وفي حوديق إماموة ،بريول بعوض المسوائل التوي يحسون إي ،في  ول ال،ممور بد لة حديق عبد هللا بن عمرو

العصر عند مصوير  ول الشويء كاولوه، وفوي اليووم ال واني صولى ال مور عنود مصوير  هنا، في اليوم األول صلى
 ل الشيء كاوله، يعني في اليوم األول صلى العصر في نول و تموا، وفوي اليووم ال واني صولى ال مور فوي  خور 

كاولوه، وصولى ال مور فوي اليووم عنود مصوير  ول الشويء  ؟و تما، نالحظ ننه في اليوم األول صلى العصر متى
ال واني عنود مصوير  ول الشويء كاولوه، يعنوي صولى العصوور فوي نول و تموا، وصولى ال مور فوي اليووم ال واني فووي 
 خوور و تمووا، والحووديق يوودل علووى نن الو ووا واحوود، الووذي صوولى فيووه العصوور بوواألمي هووو الووذي صوولى فيووه ال موور 

ن الصووالتين، يصوولح ألداء نربووع ركعوواا هووي ال موور وهووي اليوم، وبمووذا يسووول المالكيووة نن هنوواك و ووا مشووترك بوويبوو
ا وو وووا صوووالة ال مووور إذا زالووو :العصووور نداء، هوووذا الو وووا المشوووترك، لكنوووه فوووي حوووديق عبووود هللا بووون عمووورو يسوووول

بود    ؟موا لوم يحضور و وا العصور، إذان مواذا نصونع بحوديق إماموة ،بريول الشمي إلى مصير  ل الشيء كاوله
وهووو نيضووان نصووح  ،وهووو متوواخرد هللا بوون عموورو، وهووو صووحيح صووريح فووي الموا يووا، نن ن،علووه موافسووان لحووديق عبوو



مون صوالة ال مور عنود مصوير  ول الشويء نوه صولى انتموى : إبد نن نسول ماذا نصنع؟  ايب مخر  في مسلم، 
الشويء كاولوه كاوله، انتمى من صالة ال مر، وفي اليوم األول شر   في و ا صالة العصر عند مصوير  ول 

ن،عول هنوا حود فاصول، ن،عول هوذا هوو مصوير  ول الشويء كاولوه فوي اليووم ال واني  ؟ش معنوى هوذاراك، إيفال اشت
تخق الحودي ان، إذان لي ا بدن، فرق بين البداية والنمايةانتمى هنا عند مصير  ل الشيء كاوله، وفي اليوم األول هن

    اشتراك، فالرا،ح هو  ول ال،ممور.
ولووو ذهبنووا نخصوول كوول  ،وفيمووا اسووتد  ا ،،زئيووة فيمووا ن ووواليعنووي كوول  ،لشووخقإلووى منيووب ا "والمغددرب إاا وجبددت"

شوويء ال وواهر ننووه مووا ناخووذ و  الموا يووا فووي موودة الوودري، لكوون الخووالف فووي الشووخق ال،ممووور علووى ننووه األحموور، 
موور موون العوورب وابوون ع ،هووو األبوويض، و بووا عوون ابوون عموور ننووه فسوور الشووخق بوواألحمر، بووالحمرة :والحنخيووة يسولووون 

 لكن تخسير ابن عمر معوروف، فالشوخق الموراد  اني لكنه ضعي ،ذ بسوله، ورد فيه حديق عند الدار فينخ أل حاحا
  به الحمرة، فالمر،ح  ول ال،ممور.

ناتي إلى و ا العشاء،  ،ونحيانان ينخرها ،وندانها نحيانان يسدمما ،بداية و تما منيب الشخق األحمر "والعشاء" :يسول
ولكون و وا المنورب يمتود إلوى منيوب الشوخق، عنود  ،، ك رة الخالفاا ت،عل ا نسان يسدم وينخرو ا المنرب :نو ن 

توضوا واسوتتر وم ول للصووالة  االشوافعية لويي لموا إ  و وا واحود بعود  وروب الشومي مباشورة إذا انتموى مون نسوبابم
 -ليه الصالة والسوالمع-ألن النبي  يزيد عن ربع ساعة من  روب الشمي  ن الو ا  ون: إوندم الصالة، يسول

صلى المنرب في حديق إمامة ،بريل في اليوم األول وال اني حينما  ابا الشمي، لوو كوان لموا و وا  واني يمتود 
لخعلما في نوله في اليووم األول، وفوي  خوره فوي اليووم ال واني، كموا فوي الصولواا األخورم، لكون حوديق عبود هللا بون 

العشوواء موون منيووب الشووخق إلووى الخووالف فووي نمايتووه، فووي لصوولواا، عموورو، يوودل علووى نن لمووا و تووين كنيرهووا موون ا
حووديق إمامووة ،بريوول صوولى بمووم فووي اليوووم ال وواني عنوود  لووق الليوول، وفووي حووديق عبوود هللا بوون عموورو، وو ووا صووالة 

إنموا  ،لويي فوي النووم تخوري ))العشاء من منيوب الشوخق إلوى منتصو  الليول األوسو ، و،واء فوي الحوديق الصوحيح 
فمذا الحديق يدل على نن و ا صالة العشاء  ((ينخر الصالة حتى يدخل و ا الصالة األخرم التخري  على من 

يمتد إلى الو  الخ،ر، فعندنا  ال ة نحاديق، حديق إمامة ،بريل يدل على نن الو ا ينتموي ب لوق الليول، وحوديق 
ألوس ، يعني هل يكوون منتص  الليل ا :عبد هللا بن عمرو يدل على ننه ينتمي بمنتص  الليل، لكن كي  يسول

األوسو  إنموا  ؟نص  الليل األوس  :كي  يسول ؟ال اني هو األوس  ؟ارفان ووس  ؟الشيء الواحد  ال ة ننصاف
إلووى منتصوو  الليوول  :إذان كيوو  يسووول ؟  ا  و نول ونوسوو  ونخيوور، صووح يكووون إذا كووان هنوواك  ال ووة، يكووون هنوواك 

 نعم؟ ؟األوس 
لكنوه تصوريح  ،، وهذا وص  كافي حسيسة،  د   يحتا  إليه ع في وساهلوايعني إلى منتص  الليل ا ،صخة لليل

 : لموذه فائودة، منتصو  الليول األوسو  الليل، ايب منتص  الليل  د نسولوس  بما هو م،رد توضيح، الوا ع في 
ر، نو من  روبما إلى الو  الخ،؟ ألن الليل يختل ، حد الليل يختل ، هل الليل من  روب الشمي إلى الوعما

: يعنوي هول يمكون نن يسوال ؟نو من صالة العشاء إلى الو  الشمي، نو من و ا صالة العشاء إلوى الوو  الخ،ور
الشرعيين مون  ول عند الخلكيين من  روبما إلى الوعما، لكن عند  هذا معروف ؟ن الليل يبدن من صالة العشاءإ

ما في ن  يدل على  ؟ن من صالة العشاءن الليل يبد: إ روب الشمي إلى الو  الخ،ر، لكن هل يمكن نن يسال



موا  ؟مون صوالة العشواء ا  و د ينام نص  الليل من  روب الشمي و ؟ ايب  يام دانن الليل يبدن من صالة العشاء
األوسوو  يوودلنا  :يمكوون موون  ووروب الشوومي، علووى كوول حووال الحسيسووة لليوول تختلوو  بوواختالف النصووو ، ولعوول  ولووه

الليول الشورعي الوذي يبودن موون  وروب الشومي إلوى الوو  الخ،وور، لشومي علوى نن الموراد فوي منتصوخه بوين  ووروب ا
موو الن موون السووابعة إلووى الرابعووة إ  ربعووان، موون  ووروب الشوومي ويكووون نمايووة و ووا صووالة العشوواء  ،فنسسووم هووذه الموودة

  .ويكون هذا هو نماية و ا صالة العشاء ،نسسم هذا الو ا إلى  سمين
ألنووه و ووا النووزول   بسيووام  لووق الليولويسووم  لووق الليوول، و،وواء التر يوب  ،لود ينوام نصوو  الليوودا،واء التر يووب بسيووام 

ويمل من الصالة  بل  لق الليل، يعني على حساب  ،وم  ائم من منتص  الليل ويصلي ما كتب له،  د يساآللمي
ى الوو  نو إلو ،إلوى الوو  الخ،ور : إن الليول يبودن مون صوالة العشواءنن الليل يبدن من  روب الشمي، لكون إذا  لنوا

ألنوه  نن  يام الليل يبدن من  لوق الليول الشمي، على كل حال لشيخ ا سالم كالم د يق ي،عل النصو  متخسة، و 
  افق ال لق الذي هو من  روب الشمي.لو حسبنا الليل من صالة العشاء منتص  الليل يو 

 ويسوبر نحووالمم ،يرفوق بالموامومين وهو ؟ر بوةو هذا تشمي هل نحيانان يسدم ونحيانان ينخر،  "والعشاء أحيانًا وأحياناً "
اا رآهم أبطئوا أخر" م بالتاخير يشق عليملئال "فِاا رآهم اجتمعوا عجل" ليودرك النواي هوذه الصوالة  مم لويالح  "وا 

و  شوك نن المصولحة مراعواة فوي م ول  ،مع ال،ماعة، وتعرفون األن مة اآلن تلزم األئمة بالصوالة فوي و وا محودد
يمكوون نن يسووال ويوودورون مووع الوودين حي مووا و،ممووم تو،موووا،  ،ونخسوومم واحوود ،علووى هوووم واحوود لمووا كووان النووايهووذا، 
يتواخر ا موام خموي د وائق عون العوادة و وع النواي فوي محرمواا، بول  ود لوو لكون اآلن  ؟ش الموانع: ينخرون إيولمم

  .يترك بعضمم الصالة، على كل حال مالح ة المامومين نمر مالوب
 على ما تسدم، نعم. "بغلسيصليها  -السالملصالة و ا عليه-والصبح كان النبي "

فقدال لده  -رضدي هللا عنده-وعن أبي المنهال سيار بن سدالمة قدال: دخلدت أندا وأبدي علدى أبدي بدر ة األسدلمي 
فقدال: كدان يصدلي الهجيدر التدي تددعونها  ؟يصلي المكتوبة -صلى هللا عليه وسلم-أبي: كيف كان رسول هللا 

والشدمس حيددة،  أحددنا إلدى رحلده فددي أقصدى المديندة ، ويصدلي العصدر ندم يرجدد تددح  الشددمساألولدى حدين 
 ا العتمدة، وكدان يكدره الندوم قبلهداونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التدي تددعونه

 والحديث بعدها، وكان ينفتل من صالة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.
 :-رحمه هللا تعالى-لمنل  يسول ا

 دخلا ننا، ننا إعرابموا :دخلا ونبي؟  ال :لماذا لم يسول "قال: دخلت أنا وأبي "عن أبي المنهال سيار بن سالمة
ضمير فصل   محل له من ا عراب، ينتى به لم،رد الخصل بين الضمير المتصل وما عاو  عليوه، و   إيش؟

إما بضمير الخصل، نردنا نن نعا  عليه   بد من الخصل، متصل و  بد من الخصل إذا كان الضمير ضمير رفع
  نو باي فاصل ما.

ن علووووووووووى ضوووووووووومير رفووووووووووع متصوووووووووول  وا 
    نو فاصووووووووول موووووووووا وبوووووووووال فصووووووووول يووووووووورد

 عاخووووا فافصوووول بالضوووومير المنخصوووول 
 فوووووووي الووووووون م فاشووووووويان وضوووووووعخه اعتسووووووود

  

صدلى هللا عليده -النبدي  كيدف كدان :فقدال لده أبدي"الصوحابي ال،ليول  "دخلت أنا وأبدي علدى أبدي بدر ة األسدلمي"
وعون صوختما،  امو،   يسوال عون كيخيتموا، كيخيوة ندائكانه يسال عون و تموا فا،يوب بوذلك "يصلي المكتوبة؟ -وسلم



يعني ال مر،  يصلي الهجير التي تدعونها األولى"كان "إنما يسال عن نو اتما، فمم الصحابي ذلك فا،ابه فسال: 
الة ال موور، صوو -عليووه الصووالة والسووالم-مووا صوولى بووالنبي  لبريوول نو ألن ،ال موور هووي الصووالة األولووى، لموواذا؟ 

، تميول إلوى ،موة المنورب وتزول يعني تميل "تدح  الشمس نالتي تدعونها األولى حي" فعرفا بالصالة األولى
 "نددم يرجدد  أحدددنا إلددى رحلدده فددي أقصددى المدينددة والشددمس حيددة" يعنووي فووي نول و تمووا "ويصددلي العصددر" وتووزول

دن و تمووا موون مصووير  وول وفووي هووذا مووا يوودل لمووذهب ال،ممووور ونن صووالة العصوور يبوو "اء نقيددةحيددة بيضدد"الشوومي 
و د نسي ما سمعه وما حضره مع النبي  "والشمس حية بيضاء نقية، ونسيت ما قال في المغرب" الشيء كاوله

ب الشومي و لكنه مضبون من ،مة  خرين، فصالة المنرب كما تسدم يبدن و تما من  ر  ،-عليه الصالة والسالم-
عليووه الصووالة -و وود ،وواء النبووي  "ةؤخر مددن العشدداء التددي تدددعونها العتمددوكددان يسددتحب أن يدد" إلووى منيووب الشووخق

إنوه لو تموا لوو  نن )) :دخل المس،د وهم ينت رون العشاء حتى كانا تخخوق رنوسومم مون النعواي، فسوال -السالمو 
وكان يدؤخر مدن " كان تاخيرها إلى ال لق نفضلة ليعني في ال لق األول، في  لق الليل، لو  المشس ((نشق عليكم

  تنلبنكم )) العتمة، النمي عن مشابمة األعرابو د ،اء النمي عن تسمية العشاء  "العشاء التي تدعونها العتمة
نه ،واء، نعوتم : إفال تسمى العشاء العتمة، لكن  د يسول  ائل ،ف،اء النمي عن ذلك ((األعراب على اسم صالتكم

بصالة العشاء، و،اء فوي النصوو  موا يودل علوى إاوالق العتموة كموذه، علوى كول  -يه الصالة والسالمعل-النبي 
إ  العتمة، وينلب عليما هذا ا سم بحيق ينسى اسومما األصولي هوذا هوو المنموي عنوه، وموا حال كونما   تسمى 

  حيانان، ونن النمي لم،رد الكراهة.،اء في م ل هذا يدل على ال،واز ن
  يكره النوم  بل صالة العشاء "وكان يكره النوم قبلها ،تحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمةوكان يس"

المسصوود ننوه   يعورض صوالته للخاور،  ،نو فوي و تموا ،إموا موع ال،ماعوة ،يسترسل في نومه فتخوتوه الصوالة لئال
ذين يوواتون إلووى بيوووتمم  بيوول صووالة فوو ذا خشووي علووى صووالته نن تخوتووه، وم وول هووذا الكووالم يو،ووه إلووى المووو خين الوو

يعنووي بعوود  "وكددان يكددره النددوم قبلهددا، والحددديث بعدددها"  بوول الصووالة فيعوورض صووالتمم للخووواا العصوور،   ينووامون 
لم، نو في نمر من نمور المسلمين العامة فال إذا كان في ع ،صالة العشاء السمر مكروه، لكن إذا كان على خير

مووع بعووض نصووحابه، وتوور،م عليووه  -عليووه الصووالة والسووالم- وود سوومر النبووي و  ،وننووه مالوووب ،شووك فووي اسووتحبابه
حال الناي ابتلوا اآلن في من كتاب العلم، وعلى كل  في باب السمر في العلم -رحمه هللا تعالى-ا مام البخاري 

إلوى  ، حتى بعوض مون ينتسوب إلوى العلوم يسومر، بول يو،ود مون يسومردرو  يست نى من ذلك إ  السليل النا ،السمر
الصوبح، الووذي يسوومر إلووى الصووبح حتووى ينديمووا مووع ،ماعووة مون المسوولمين نحسوون موون الووذي ينووام  بوول دخووول و تمووا 

، فالليول سوكن، لكون إذا انشونل بموا ا لميةالسنة بسليل فيعرضما للخواا، وعلى كل حال السمر في ال،ملة خالف 
ذان الصوبح، ومونمم يخوا،ئوا بواون العلوم حتوى هو نهوم   شوك ننوه موا،ور، وكوان العلمواء يبح وون المسوائل ويتدارسو

إن - فوال بواي -،ول وعوال-يصلي ويسرن ويكتب، على كل حال إذا استنل بما يرضوي هللا  ،من يسسم الليل ن الق
ن ،،ميع الليلعلى ولو ،اء  ،-شاء هللا تعالى العمول فوي النموار نفضول، لكون ا شوكال إذا اسوتنل فيموا   كان  وا 

  إذا استنل فيما يضر. ينخع، ونع م من ذلك
هنواك مووا يعوورفن موون  ؟ش الخوورق وهنوواك مووا يعورفن، إيوو "وكددان ينفتددل مددن صددالة الغددداة حددين يعددرف الرجددل جليسدده"

حدين " لنسواء بعيوداا عون الر،وال موا يعورفن.النلي، وهنا يعرف ،ليسه، فرق واضح، هوذا ،نبوه ،ليسوه، ونولئوك ا



بالسووتين إلووى المائوة موون اآليوواا، بالسوتين إلووى المائووة موون  "وكددان يقددرأ بالسددتين إلددى المائددة ،يعددرف الرجددل جليسدده
 ؟ المسصود من اآلياا المتوساة، نعم ا رن.من اآلياا المتوساةنو المسصود  ؟الشعراءمن المائدة نو 

مددهللا هللا )): قددال يدوم الخندد  -صدلى هللا عليده وسدلم-أن النبددي  -رضدي هللا عنده-وعدن علدي بدن أبددي طالدب 
عدن شدغلونا )): وفدي لفدل لمسدلم ((ًا كما شغلونا عن الصالة الوسدطى حتدى غابدت الشدمسقبورهم وبيوتهم نار 

  .نم صالها بين المغرب والعشاء ((الصالة الوسطى صالة العصر
عدن  -صلى هللا عليده وسدلم-قال: حبس المشركون رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود  وله

ونا عددن شددغل)): -صددلى هللا عليدده وسددلم-فرت، فقددال رسددول هللا صددالة العصددر حتددى أحمددرت الشددمس أو أصدد
 .((أجوافهم وقبورهم ناراً ، أو حشا هللا مهللا هللا أجوافهم وقبورهم ناراً  الصالة الوسطى صالة العصر
 : -رحمه هللا تعالى-في هذا الحديق يسول المنل  

حينموا ا،تموع األحوزاب حوول  "الخندد قال يدوم  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -هرضي هللا عن-وعن علي "
مرا اوائو  آونصوحابه، للسضواء علوى الودين ونهلوه، حينموا تو -عليه الصوالة والسوالم-المدينة للسضاء على النبي 

ونرسوول علوويمم  نباوول كيوودهم، -،وول وعووال-الكخوور علووى المسوولمين، وا،تمعوووا للسضوواء علووى الوودين ونهلووه، ولكوون هللا 
موووه هللا ))الضووومير يعوووود علوووى الكخوووار،  "((مدددهللا هللا قبدددورهم وبيدددوتهم)) :لخندددد قدددال يدددوم ا" الريووواح التوووي فووور تمم

ك فيوه، و  يو وع فوي لوبي ،واز وعاد الضمير على  ير مذكور للعلم به، ف ذا كان مر،ع الضمير   يش (( بورهم
ة الوسواى فوي الصوال ((مه هللا  بورهم وبيوتمم ناران كما شنلونا عن الصالة الوساى حتى  ابا الشومي)) حذفه
دداَلِة اْلُوْسددَطى  :-،وول وعووال- ولووه  ددَلَواِت والصَّ و،وواء ذكرهووا فووي األحاديووق  [( سووورة البسوورة817)] }َحدداِفُظوْا َعَلددى الصَّ

حواف وا علوى الصولواا والصوالة " :نمورا نن يكتوب -ارضوي هللا عنمو-الصحيحة يختل  نهل العلوم فيموا، عائشوة 
صووالة الوسوواى حتووى  ابووا الشوومي يووراد بمووا صووالة العصوور، وفووي وهنووا شوونلونا عوون ال صووالة العصوور" الوسوواى

صووحيح  عوون صووالة العصوور، فمووذا نوو  -صوولى هللا عليووه وسوولم-حووبي المشووركون رسووول هللا  :الروايووة األخوورم 
هووي  :الصووالة الوسوواى صووالة العصوور، والخووالف معووروف بووين نهوول العلووم، فموون  ووالصووريح يوودل علووى نن المووراد ب

الصووالة الوسوواى صووالة  :السووول الوورا،ح اسووتدل بمووذه النصووو ، موونمم موون  ووال صووالة العصوور وهووم األك وور وهووو
وبعودها صوالتان ليليتوان، باعتبوار نن الخ،ور  :  بلما صالتان نماريتانن لو و ؟ يسالمنرب، كي  تاتي صالة المنرب

يووة، فمووي تسووع فووي الليوول الووذي هووو ال ووالم، وهووي نيضووان وسوواى بالنسووبة لعوودد ركعاتمووا، وسوواى بووين ال نائيووة والرباع
صووالة الصووبح، ولكوول ندلتووه، لكوون السووول  :الصووالة الوسوواى ال موور، وموونمم موون يسووول : ال يووة، وموونمم موون يسووول

 المر،ح في المراد بالصالة الوساى ننما صالة العصر كما هنا. 
 وفووي هووذا الوودعاء علووى عموووم الكخووار، كمووا ((مددهللا هللا قبددورهم وبيددوتهم نددارًا كمددا شددغلونا عددن الصددالة الوسددطى))

 -السوالمعليوه الصوالة و -النبوي  : لمواذا لوم يصولشنلونا عن الصالة الوساى حتى  ابا الشومي،  ود يسوول  ائول
هووذه الصووالة صووالة الخوووف فووي و تمووا؟ يصوولي صووالة العصوور فووي و تمووا صووالة الخوووف، ومعلوووم نن ،ممووور نهوول 

 وف في و تما؟ السير يرون نن  زوة ذاا الر ا   بل  زوة الخندق، فلماذا لم يصلما صالة الخ
 .....لب:طا



  سويما ونن ،مموور نهوول  ،ويسووتدل بم ول هوذا ،ن صووالة الخووف   تشور  فوي الحضور: إمون نهول العلوم مون يسوول
 صالة الخوف كانا  بل الخندق -السالمعليه الصالة و -السير على نن  زوة ذاا الر ا  التي صلى فيما النبي 

  .في الرابعة
  ؟ خر ول 

نن  زوة الخندق  بل  زوة إلى يذهب ا مام البخاري وهو الرا،ح عند ابن السيم  ر،حه ابن السيميا مام البخاري و 
هوو و  ،فوال إشوكال ر  و تموا  بول مشوروعية صوالة الخووفذاا الر ا ، فعلى هذا تكوون الصوالة المونخرة إلوى نن خو

يحه، وهذا ما يميل إليه ابون ألنه وضع الخندق في الترتيب  بل  زوة ذاا الر ا  في صح  الذي ير،حه البخاري 
  وعية صالة الخوف في الحضر والسخر.السيم، ويرون مشر 

صوولى  "نددم صددالها بددين المغددرب والعشدداء ((شددغلونا عددن الصددالة الوسددطى صددالة العصددر)) :وفددي لفددل لمسددلم"
علووم إ  والعشوواء، ي،ووب  ضوواء الخوائووا فوووران، وي،ووب الترتيووب، و  يسووس  الترتيووب عنوود نهوول الالعصوور بووين المنوورب 

صالها بين صالتي  بنسيانه نو بخشية فواا اختيار الحاضرة عندهم، لكن هنا صالها بين المنرب والعشاء، هل
 نعم؟ ؟نو بين و تي المنرب والعشاء المنرب والعشاء
 رب، هوذا يودل علوى نن الموراد بسولوه:ما  ربا الشمي  وم صولى بعودها المنو فصلى العصر بعد :في حديق ،ابر

يعنووي بووين و تووي المنوورب والعشوواء، صووالها بعوود  ووروب الشوومي،  ووم صوولى  ((بووين المنوورب والعشوواء  ووم صووالها))
  .لمسلملمن؟ الضمير هذا يعود  "له"بعدها المنرب  م العشاء، و

عدن صدالة العصدر حتدى  -صدلى هللا عليده وسدلم-وله عن عبد هللا بن مسدعود قدال: حدبس المشدركون النبدي "
صدالة  شدغلونا عدن الصدالة الوسدطى)) :-صدلى هللا عليده وسدلم-رسول هللا أحمرت الشمس أو أصفرت، فقال 

 :هنواك صوالها بوين المنوورب والعشواء، يعنوي حتوى  ربوا الشومي، كمووا فوي الروايوة األولوى، وهنوا يسووول "((العصدر
نن  همعنواه ننوه يمكنو حتى نحمورا الشومي نو نصوخرا ؟إلى متى ((شنلونا عن الصالة الوساى صالة العصر))

نو صووالها حينمووا نحموورا  ؟السووابسة يووه الروايوواالعفووي و تمووا، فموول نخرهووا إلووى  ووروب الشوومي كمووا توودل  يصووليما
 بوول  ووروب الشوومي، إذان الروايوواا األولووى التووي  ؟األول يعنووي نخرهووا إلووى نن  ربووا الشوومي ؟الشوومي نو نصووخرا

ن م ول : إيعنوي هول نسوول ؟الفصالها بين المنرب والعشاء، اآلن الرواياا بينما اختالف نو ما بينما اخوت :تسول
هذا الو ا و ا النمي المنلظ الشديد   تصلى فيوه الخريضوة كموا يسوول الحنخيوة مو الن، ولوذلك نخرهوا حتوى صوالها 

 نعم؟ ؟بين المنرب والعشاء
 طالب:......

 نعم؟هذه شنلوهم حتى نحمرا الشمي نو نصخرا، وهناك حتى  ابا الشمي،  ،  ، 
 طالب:......
حتوى شونلوهم  ابوا الشومي، وفوي يووم  واني إلوى نن نيوام فوي يووم شونلوهم نعوم؟ نيوام؟  ا  و ق يوم واحود نعم الخند

فوي اليووم الووذي  هللا نعلومصوالها فوي و تموا  بول  وروب الشومي، وفوي اليووم الوذي  بلوه نو بعوده   خور الو وا، وهنوا
  .اء، فالخندق نيام وليي بيوم واحد ابا فيه الشمي صالها بين المنرب والعش



عن صالة العصر حتى أحمرت الشمس أو أصفرت، فقدال -صلى هللا عليه وسلم-حبس المشركون رسول هللا "
شدغلونا عدن الصدالة الوسدطى صدالة العصدر، مدهللا هللا أجدوافهم وقبدورهم )) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

علوى الكخوار،    تود  :يسوول ه األو وااينتسوب إلوى العلوم فوي هوذ ممون "((أو حشدا هللا أجدوافهم وقبدورهم نداراً نارًا، 
 ونر،وو علويمم نن يوذلوا هم في حال كونمم نهل معصوية نودعويذل فيه نهل معصيتك،  :ند  لمم بالمداية، و  تسل

د لووة صووريحة علووى  هفيوو حشووا هللا ن،وووافمم و بووورهم نوواران  لمووم المدايووة، لكوون هنووا مووه هللا ن،وووافمم و بووورهم نوواران، نو
ندركنووا السوووم، يعنووي الصووحابة وهووم  :وبالعووذاب، و،وواء فووي المواووا عوون سووعيد و يووره يسووول لمالكالوودعاء علوويمم بووا

هووذا مخووال  للسوونن ا لميووة، السوونن الكونيووة نن موون الكخووار موون يسوولم،  :يوودعون علووى عموووم الكخووار،  وود يسووول  ائوول
 ،كما ندعو لعموم المسلمين :لنو   ندعو على عموممم، نسو  ؟نو لماذا   ندعو لمم بالمداية ؟فلماذا ندعو عليمم

لكون مونمم مون يعوذب، فو رادة  ،ويودخلمم ال،نوة ، ونن هللا يت،اوز عونممومنمم من يعذب ندعو لمم بالرحمة والمنخرة
ومشووويئته نافوووذة،   يردهوووا شووويء، لكووون إذا دعونوووا نحووون موووامورون بوووان نووودعو ألنخسووونا وألو دنوووا  -،ووول وعوووال-هللا 

مشيئة هللا نافذة، ولذا لموا دعوا النبوي دعو على الكخار على ،مة العموم، و نننا ن وللمنمنين على ،مة العموم، كما
( سوورة  ل 387)] }َلدْيَس َلدَك ِمدَن اأَلْمدِر َشدْيء   :-،ل وعوال-نزل  وله على فالن وفالن  -عليه الصالة والسالم-

رون بوان نودور موع ا رادة الشورعية إلى  خره، فمن نراد هللا هدايته يست نى من هذه الودعوة كوننوا نحون موامو  [عمران
  .وهللا نعلم ،  مع ا رادة السدرية، نس  عند هذا

 نبينا محمد وعلى  له وصحبه ن،معين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 


